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Hoofdstuk 1 
Waar komt alles  

om ons heen vandaan?
Wie heeft de wolken gemaakt?

De wolken met de regendruppels 

erin?

En al de verschillende bomen?

En de dieren?

Denk je daar weleens over na?

Er is een mooi versje:

Waar komt alles om ons heen  

vandaan?

Heeft dat altijd wel bestaan?

Hemel en aarde en al wat leeft,

God is het, Die ’t geschapen heeft!

Tekst: Attie van Amerongen

Dat versje geeft een antwoord op 

deze vragen.

Er is een God.

Hij heeft alles gemaakt.

De Heere God is er altijd geweest.

Zelfs al voordat er maar iets op de 

wereld was.

Wij begrijpen dat niet.

Veel mensen zeggen:

Ik begrijp het niet.

En daarom is het ook niet waar.

Wij zijn mensen en kunnen niet alles 

begrijpen.

De Heere in de hemel kan alles.

Niets is te moeilijk voor Hem.

Dat komt omdat Hij God is.

Onthoud altijd maar goed:

de Heere is God en wij zijn mens.
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Heb je weleens een olifant gezien?

Met zijn grote flaporen en lange slurf?

En met zijn grote slagtanden?

Of een tijger met zijn mooie strepen?

Kan een mens die maken?

Nee hè?

Jij weet dat vast wel.

Heel lang geleden was er niets op de 

wereld.

Alleen de Heere was er.

En de Heere deed een groot werk.

Hij deed het in zes dagen.

De aarde was nog leeg en donker.

Toen zei de Heere: Er zij licht!

Laat er licht komen, betekent dat.

En toen was er licht.

Nu was er donker én licht.

Het donker noemde de Heere nacht.

En het licht noemde de Heere dag.

Dat was op dag één.
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Op dag twee maakte de Heere de 

lucht.

Het water was beneden.

En de lucht was boven.

Het was nacht geweest.

Dag drie brak aan.

De hele aarde was vol met water.

Toen zei de Heere:

Het water moet op één plaats bij  

elkaar.

En zo kwam er droog land.

Op dat droge land maakte de Heere 

prachtige dingen.

Gras en planten, maar ook mooie 

hoge bomen.

Wat werd de aarde mooi!

De Heere ging het nog mooier maken.

Op dag vier maakte Hij de zon, maan 

en sterren.

Wat is het fijn dat de zon schijnt.

Alles groeit dan zo mooi.
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Heb je weleens ’s avonds naar de 

lucht gekeken?

Misschien slaap je vaak al.

Dan moet je het maar eens in de 

winter doen.

Het is dan vroeg donker.

Kijk op een donker plekje naar de 

lucht.

Samen met je papa of mama.

Dan zie je de maan en de sterren.

Hoe langer je kijkt, hoe meer je er ziet.

Dat is zo prachtig.

Denk er dan maar aan hoe knap de 

Heere is.

Geen mens kan al die prachtige 

sterren maken.

Het zijn net zilveren lichtjes aan de 

lucht.  

De Heere was nog niet klaar.

Zijn grote werk was nog niet af.

Op dag vijf maakte de Heere alle 

dieren die in het water leven.

Vissen zo groot als een boot.

Maar ook de dolfijn die boven het 

water uit sprong.
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En kleine visjes met de mooiste 

kleuren.

In de lucht maakte de Heere vogels.

Grote en kleine, met verschillende 

kleuren.

Wat zongen ze mooi!

De aarde was nu prachtig geworden.

Toch was de Heere nog niet klaar.

Op dag zes maakte de Heere de 

andere dieren.

Het schaap, de koe, de geit en het 

varken.

En de grote olifant, de leeuw,  

de tijger en de krokodil.

Jij kunt vast nog veel meer dieren 

opnoemen.

En toen …

Toen ging de Heere het allermooiste 

maken.

Hij maakte de mens.

Een man en een vrouw.

Adam en Eva.

Zij mochten genieten van al het 

mooie.

Al het mooie wat de Heere gemaakt 

had.
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Zingen: Psalm 8 vers 3

Sla ik naar ’t ruim der held’re hemelbogen, 

Dat heerlijk werk van Uwe ving’ren, d’ ogen; 

Zie ik bedaard den glans der zilv’ren maan, 

En ’t sterrenheir, door U geschapen, aan.

Vragen:
• Kijk eens om je heen en vertel wat de Heere gemaakt heeft.

• Kijk nu nog eens om je heen en vertel wat de mens gemaakt heeft.

Leren:
Wat maakte de Heere op welke dag?

Er is een gedichtje om je dit te helpen onthouden. 

Probeer het gedichtje uit je hoofd te leren.

De eerste dag schiep God het licht. 

De tweede dag heeft Hij de dampkring ingericht. 

De derde dag schiep Hij gras, kruid en bomen. 

De vierde dag deed Hij de hemellichten komen. 

De vijfde dag zijn vis en vogels voortgebracht. 

De zesde dag het vee en ’t menselijk geslacht. 

De zevende dag rustte de Heere.

Doen:
Kies een scheppingsdag en teken wat de Heere maakte op die dag.


